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Närvarologg för ledamöter 
 Ledamöter Tjänstgörande ersättare 

1 Anders Ekström (M)  
2 Peter Wesley (KD)  
3 Elisabeth Lyckevall (S)  
4 Andreas Johansson (M)  
5 Lisa Andersson (M)  
6 Christian Johansson (M)  
7 Maria Gathendahl (M) Marianne Wallengren (M) ersätter 
8 Marianne Pleijel (M)  
9 Filip Berndtsson (M)  
10 Kalle Påsse Sundvall (M) Lars Thelén (M) ersätter 
11 Stephan Philipson (M) Emanuel Forsell (M) ersätter 
12 Thure Sandén (M)  
13 Hravn Forsne (M)  
14 Charlotte Wallenstein (M) Annika Carlsson (M) ersätter 
15 Axel Storckenfeldt (M) Lars Äng (M) ersätter 
16 Peter Söderberg (M)  
17 Franklin Eck (M)  
18 Per-Axel Carlsson (M)  
19 Berit Bergström (M)  
20 Ann-Helene Reimertz (M)  
21 Per Stenberg (M) Christina Äng (M) ersätter 
22 Fredrik Hansson (C)  
23 Kristina Karlsson (C)  
24 Bengt Alderin (C)  
25 Henrik Arnesson (C)  
26 Anders Eriksson (C)  
27 Annika Hedman (C)  
28 Heinrich Kaufmann (C)  
29 Karin Green (C)  
30 Ulrika Landergren (L) Birgitta Gustafsson (L) ersätter 
31 Peder Kirsten (L)  
32 Monica Neptun (L)  
33 Jan Eric Knutas (L) Eirik Langjord (L) ersätter 
34 Elin Hysén (L)  
35 Madelene Höök (L)  
36 Helena Nyborg (KD)  
37 Marie Wadström (KD)  
38 Ulrika Högstrand (KD)  
39 Eva Borg (S)  
40 Johan Tolinsson (S)  
41 Magdalena Sundqvist (S)  
42 Lars Eriksson (S)  
43 Kent Stenhammar (S)  
44 Sara Heikkinen (S) Gert Svensson (S) ersätter 
45 Rickard Wäst (S) Britt Tönnberg (S) ersätter 
46 Maj-Britt Rane-Andersson (S)  
47 Maria Rasmussen (-)  
48 Kristina Rasmussen (-)  
49 Maria Losman (MP)  
50 Clas Rosander (MP) Elisabeth Sahlsten (MP) ersätter 
51 Carita Boulwén (SD)  
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 Ledamöter Tjänstgörande ersättare 

52 Stefan Jägnert (SD)  
53 Tommy Bech (SD)  
54 Susanne Andersson (SD)  
55 Stefan Vilumsons (SD) Hampus Jägnert (SD) ersätter 
56 Torbjörn Andersson (SD)  
57 Kenth Wallin (SD)  
58 Tobias Eriksson (SD)  
59 Thord Brynielsson (SD) Ulf Svärdh (SD) ersätter 
60 Roger Larsson (KB)  
61 Agnetha Ernegård (-)  

 
Närvarologg för ersättare 

 

 Ersättare  

210 Bengt Adolfsson (M)  
211 Ulf Persson (C)  
212 Marie Björsell (C)  
213 Osama Mohamad Mesto (C)  
214 Sofie Sandell (C)  
217 Marie-Louise Rolf (L)  
219 My Clingston (KD)  
222 Susann Petrusson (S)  
223 Jan Byvik (S)  
224 May-Louise Flyrin (S)  
225 Hans Webeck (V)  
226 Lothar Karnert (V)  
232 Jens Ling (SD)  
233 Ingolf Johnsson (SD)  
234 Mikaela Zackrisson (-)  
235 Christer Jorland (-)  
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§ 123 Dnr 2022-00012 
Förändring av ärendelista 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner förändring av ärendelistan. 

Sammanfattning av ärendet 
Inför sammanträdet har ledamoten Carita Boulwén (SD) inkommit med en fråga till 
nämnden för Service ordförande Fredrik Hansson (C) om ventilation i kommunens 
skolor. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Anders Ekström (M) yrkar att frågan från Carita Boulwén (SD) till 
nämnden för Service ordförande Fredrik Hansson (C) om ventilation i kommunens 
skolor ska besvaras efter ärende 2 vid dagens sammanträde. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan godkänna 
förändring av ärendelistan, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 
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§ 124 Dnr 2022-00639 
Information om naturreservat på Tjolöholm 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Vd:n för Stiftelsen Tjolöholm Patrik Olderius informerar om planerna på att göra 
områdena kring Tjolöholms slott till ett naturreservat. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan notera 
informationen till protokollet, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 
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§ 125 Dnr 2022-00013 
Information om revisionsrapporter från kommunrevisionen 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunrevisorerna Hans-Åke Fryklund och Rolf-Arne Ullaeus informerar om 
grundläggande granskning 2021 samt genomförda granskningar av åtgärdsarbetet 
inom nämnden för Individ & Familjeomsorg och lokalförsörjningsprocessen. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan notera 
informationen till protokollet, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 
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§ 126 Dnr 2022-00651 
Fråga från Carita Boulwén (SD) till nämnden för Service ordförande 
Fredrik Hansson (C) om ventilation i kommunens skolor 

Beslut 
Kommunfullmäktige förklarar frågedebatten för avslutad. 

Sammanfattning av ärendet 
Carita Boulwén (SD) har inkommit med en fråga till nämnden för Service ordförande 
Fredrik Hansson (C) om ventilation i kommunens skolor. 

Beslutsunderlag 
Fråga från Carita Boulwén (SD) till nämnden för Service ordförande Fredrik 
Hansson (C) om ventilation i kommunens skolor, 2022-09-07 

Anförande 
Fredrik Hansson (C) 
Carita Boulwén (SD) 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan förklara 
frågedebatten för avslutad, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 
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§ 127 Dnr 2022-00430 
Rapport från nämnden för Vård & Omsorg av ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen, SoL, kvartal 1 2022 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Vård & Omsorg enligt 16 kap 
6 f § socialtjänstlagen och 28 f § lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Vård & Omsorg är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) som inte har 
verkställts tre månader efter beslut.  

Rapportskyldigheten av ej verkställda gynnande beslut infördes i socialtjänstlagen 
den 11 juli 2006. Från den 1 juli 2008 ska även ej verkställda gynnande beslut om 
insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade rapporteras.  

Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt 
inom tre månader. Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal och i samband 
med rapporteringen ska även nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda 
revisorerna informeras. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-06-21, § 174 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-07, § 212 
Nämnden för Vård & Omsorg, 2022-05-11, § 60 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-04-20 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Vård & Omsorg 
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§ 128 Dnr 2022-00404 
Rapport från nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad av ej 
verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, SoL, kvartal 1 2022 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknad, enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen, till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad är skyldig att rapportera till 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen 
som inte har verkställts tre månader efter beslut. Nämnden ska även rapportera om en 
insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Rapporteringen 
sker på individnivå varje kvartal och i samband med rapporteringen ska även 
nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna informeras. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-06-21, § 175 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-07, § 213 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 2022-04-27, § 44 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2022-03-25 
Sammanställning ej verkställda beslut kvartal 1 2022 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
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§ 129 Dnr 2022-00456 
Rapport från nämnden för Individ & Familjeomsorg av ej verkställda 
beslut enligt socialtjänstlagen, SoL och LSS, kvartal 1 2022 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Individ & Familjeomsorg 
enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen och 28 f § lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg är skyldig att rapportera till Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) som inte 
har verkställts tre månader efter beslut.  

Rapportskyldigheten av ej verkställda gynnande beslut infördes i socialtjänstlagen 
den 11 juli 2006. Från den 1 juli 2008 ska även ej verkställda gynnande beslut om 
insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade rapporteras.  

Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt 
inom tre månader. Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal och i samband 
med rapporteringen ska även nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda 
revisorerna informeras. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-08-30, § 196 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-14, § 235 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2022-05-19, § 81 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2022-04-28 
Sammanställning av ej verkställda beslut kvartal 1 2022 
Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut inrapporterade till IVO, 
jämförelse kvartal 1-4 2021/kvartal 1 2022 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (36) 
Kommunfullmäktige Datum  

2022-09-15 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 130 Dnr 2022-00040 
Redovisning av kommunalt partistöd för år 2021 och utbetalning av 
partistöd för år 2023 

Beslut 
Kommunfullmäktige beviljar Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, 
Kristdemokraterna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna, Vänsterpartiet, 
Sverigedemokraterna och Kungsbackaborna partistöd för år 2023, under 
förutsättningen att respektive parti finns representerade i kommunfullmäktige även 
under mandatperioden 2022–2026. 

Kommunfullmäktige fastställer att partistödets storlek år 2023 baseras på det antal 
mandat respektive parti besitter i kommunfullmäktige efter de allmänna valen 2022. 
Partistödet betalas ut i januari 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
De grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd finns i kommunallagens 
(2007:725) 4 kap. 29-32 §§. Utöver dessa grundläggande bestämmelser har 
kommunfullmäktige den 9 december 2014 antagit regler för kommunalt partistöd.  

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket 
kommunallagen. Till redovisningen ska också ett granskningsintyg lämnas. 
Redovisningen och granskningen ska avse perioden 1 januari–31 december och 
lämnas in senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. 

Partistöd betalas ut årligen i förskott under januari månad efter beslut av 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-06-21, § 176 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-07, § 214 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-05-18 
Kristdemokraternas redovisning av kommunalt partistöd 2021 samt 
granskningsintyg, 2022-05-17  
Miljöpartiet de grönas redovisning av kommunalt partistöd 2021 samt 
granskningsintyg, 2022-05-12  
Kungsbackabornas redovisning av kommunalt partistöd 2021 samt granskningsintyg, 
2022-05-11 
Centerpartiets redovisning av kommunalt partistöd 2021 samt granskningsintyg, 
2022-05-05 
Socialdemokraternas redovisning av kommunalt partistöd 2021 samt 
granskningsintyg, 2022-05-05 
Liberalernas redovisning av kommunalt partistöd 2021 samt granskningsintyg, 2022-
05-05 
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Sverigedemokraternas redovisning av kommunalt partistöd 2021 samt 
granskningsintyg, 2022-04-29 
Moderaternas redovisning av kommunalt partistöd 2021 samt granskningsintyg, 
2022-04-05 
Vänsterpartiets redovisning av kommunalt partistöd 2021 samt granskningsintyg, 
2022-03-21 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret: Kansliet, Styrning & Ekonomi 
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§ 131 Dnr 2022-00310 
VA-verksamhetsområde 2021 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar förslag till VA-verksamhetsområde 2021 enligt 
förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse med bilagor 1-24, daterade 2022-03-18. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster fastställer kommunfullmäktige 
verksamhetsområdet för sina allmänna VA-anläggningar. Förslag till VA-
verksamhetsområde 2021 samt förteckning över ingående fastigheter framgår av 
bilagorna 1–24. 

Ett VA-verksamhetsområde är det område inom vilket kommunen ansvarar för 
vattenförsörjning eller avlopp. Kommunen ska fastställa verksamhetsområdet med 
dess gränser. Ett verksamhetsområde kan avse en eller flera av vattentjänsterna: 
dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Där kommunen ansvarar för vattentjänster, 
ska kommunen inrätta verksamhetsområde.  

För VA-utbyggnadsområden beslutas verksamhetsområde för VA efter det att 
områdesbeskrivning och dagvattenutredning färdigställts. Ett riktmärke är att beslutet 
ska tas fem år före byggstart, för att ge fastighetsägarna och kommunen tillräcklig 
framförhållning. För de aktuella områdena har denna framförhållning inte hunnits 
med. Nya fastigheter som föreslås ingå i VA-verksamhetsområde 2021 är VA-
utbyggnadsområden ur VA- utbyggnadsplanen, detaljplaner som har vunnit laga 
kraft och enstaka fastigheter som har anslutits eller ska anslutas till VA. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-06-21, § 177 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-07, § 216 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-05-04 
Nämnden för Teknik 2022-03-23, § 30 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-03-18  
Bilaga 1–24 VA-verksamhetsområde 2021, 2022-03-18 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Teknik 
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§ 132 Dnr 2021-00911 
Revidering av reglemente för arkivmyndigheten 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar Reglemente för arkivmyndigheten, daterat 2022-05-18. 

Reglemente för arkivmyndigheten, antaget av kommunfullmäktige 2019-04-09, § 45, 
upphör samtidigt att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har i uppdrag att ansvara för framtagandet av de 
kommungemensamma informationshanteringsplanerna för ledningsprocesser och 
stödprocesser (tidigare benämning var dokumenthanteringsplaner). 

Förändringen av reglementet syftar till att kommunstyrelsen får ett utökat ansvar för 
hur information hanteras i kommunens nämnder. Målet med förändringen är att 
förenkla administration på förvaltningsnivå. I dag fattas först ett beslut i 
kommunstyrelsen om antagande av informationshanteringsplanerna och sedan 
beslutas samma sak i samtliga nämnder. Förändringarna i reglementet skulle 
innebära att det enbart behövs ett beslut i kommunstyrelsen för att anta en gemensam 
klassificeringsstruktur eller informationshanteringsplan som gäller för kommunens 
samtliga nämnder. 

Informationshanteringsplanerna gäller som gallringsbeslut, vilket innebär att 
allmänna handlingar med stöd av dessa får destrueras. Gallring är en viktig del av att 
förvalta information. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-08-30, § 197 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-14, § 236 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-10-08 
Reglemente för arkivmyndigheten, 2022-05-18 
Reglemente för arkivmyndigheten, antagen av kommunfullmäktige 2019-04-09, § 45 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder, bolag och stiftelser, kommunarkivet 
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§ 133 Dnr 2022-00521 
Revidering av reglemente för nämnden för Miljö & Hälsoskydd 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar reglemente för nämnden för Miljö & Hälsoskydd, daterat 
2022-06-27. 

Reglemente för nämnden för Miljö & Hälsoskydd, antaget av kommunfullmäktige 
2020-10-06, § 123, upphör samtidigt att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
I en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter som antogs av riksdagen den 21 juni 2022 
tilldelas kommunen nya uppgifter. Lagen innebär att kommunen och 
Polismyndigheten kommer att bli ansvariga för tillsyn av tobaksfria nikotinprodukter 
på försäljningsställen. 

Det utökade ansvaret handlar främst om att ta emot anmälningar från 
försäljningsställen och att bedriva tillsyn över desamma. Uppgifterna liknar det 
ansvar som nämnden för Miljö & Hälsoskydd har i dag enligt lagen om tobak och 
liknande produkter. De nya uppgifterna föreslås därmed tilldelas nämnden för Miljö 
& Hälsoskydd och reglementet behöver därför revideras. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-08-30, § 198 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-16, § 246 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-06-27 
Reglemente för nämnden för Miljö & Hälsoskydd med markerade ändringar,  
2022-06-27 
Reglemente för nämnden för Miljö & Hälsoskydd, förslag 2022-06-27 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd, ordförandebeslut 2022-06-27 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 
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§ 134 Dnr 2021-00997 
Svar på motion från Roger Larsson (KB) om marknadsföring via 
storbildsskärm utmed E6:an 

Beslut 
Kommunfullmäktige bifaller motionen med hänvisning till att det finns ett behov av 
ett fördjupat beslutsunderlag i frågan om digitala informationsskyltar utmed E6:an. 

Kommunfullmäktige ger nämnden för Teknik i uppdrag att, i samverkan med 
kommunstyrelsen, utreda möjligheten att placera digitala informationsskyltar vid 
utvalda platser längs med E6:an. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) föreslår i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den  
9 november 2021 att kommunfullmäktige ska ge nämnden i Teknik i uppdrag att 
utreda möjligheten att placera motorvägsskyltar med modern teknik och rörliga 
bilder längs med E6:an. Syftet med skyltarna ska vara att öka marknadsföringen av 
kommunen, kommunens företag och föreningar samt olika evenemang. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-06-21, § 178 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-07, § 217 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-05-12 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-30, § 403  
Kommunfullmäktige 2021-11-09, § 154 
Motion från Roger Larsson (KB) om marknadsföring via storbildsskärm utmed 
E6:an, 2021-10-08 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-10, § 419  
Kommunstyrelsen 2017-05-23, § 109 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Teknik, kommunstyrelsen 
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§ 135 Dnr 2021-01086 
Svar på motion från Agnetha Ernegård (-) om gratis broddar till 
invånare som fyllt 70 år 

Beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att åtgärden bedöms ha 
begränsad påverkan på antal fallolyckor. 

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) inkom i november 2021 med en motion om att införa gratis 
broddar för personer som är 70 år och äldre. Motionären anser att utdelandet av gratis 
broddar skulle kunna minimera antalet fallolyckor. Agneta Ernegård (-) menar också 
att många avlider i sviterna efter ett fall, att åtgärden skulle innebära besparingar för 
vård av de som fallit samt att vissa i denna grupp inte har ekonomisk möjlighet att 
köpa broddar. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-08-30, § 199 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-16, § 251 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-06-23 
Nämnden för Kultur & Fritid, 2022-04-21 § 24 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2022-02-15 
Nämnden för Vård & Omsorg, 2022-03-16 § 31 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-02-22 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-08, § 64 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-30, § 405 
Kommunfullmäktige 2021-11-09, § 156 
Motion från Agnetha Ernegård (-), 2021-11-03 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Agnetha Ernegård (-) yrkar bifall till motionen. 

Tommy Bech (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga Agnetha Ernegårds (-) yrkande om bifall till motionen och kommunstyrelsens 
förslag om att avslå motionen. 

Ordföranden ställer Agnetha Ernegårds (-) yrkande och kommunstyrelsens förslag 
mot varandra, och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
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§ 136 Dnr 2021-00996 
Svar på motion från Roger Larsson (KB) om marknad och torghandel 
på Kungsbacka Torg 

Beslut 
Kommunfullmäktige anser motionens första och andra yrkande besvarade med 
hänvisning till att detta redan möjliggörs genom Lokala ordningsföreskrifter för 
torghandel, antagna av kommunfullmäktige 2016-06-16, § 106. 

Kommunfullmäktige bifaller motionens tredje yrkande och ger nämnden för Teknik i 
uppdrag att i samarbete med kommunstyrelsen se över Lokala ordningsföreskrifter 
för torghandel så att de möjliggör för tillfällig försäljning under en bestämd period. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion som väcktes i kommunfullmäktige 
den 9 november 2021. Motionären vill kommunfullmäktige ska besluta att det på 
Kungsbacka torg ska tillåtas:  

1. Marknad första helgfria torsdagen i månaden 

2. Torghandel minst varje helgfri fredag 

3. Finns intresse bör torget utnyttjas alla övriga helgfria vardagar för handeln eller 
annan aktivitet som skapar liv och rörelse i Innerstaden. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-08-30, § 200 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-16, § 252 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-06-22 
Nämnden för Teknik 2022-02-23, § 22  
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-01-24  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-30, § 402 
Kommunfullmäktige 2021-11-09, § 153 
Motion från Roger Larsson (KB) om marknad och torghandel på Kungsbacka Torg, 
2021-10-18 
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel, antagna av kommunfullmäktige  
2016-06-16, § 106 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Roger Larsson (KB) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det. 
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Beslutet skickas till 
Nämnden för Teknik, kommunstyrelsen 
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§ 137 Dnr 2022-00570 
Anmälan av motion från Peter Wesley (KD) m.fl. om att utreda 
möjligheter till arbete efter 65 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Peter Wesley (KD) och Marie Wadström (KD) har inkommit med en motion om att 
utreda möjligheterna för Kungsbacka kommun att införa ett premiesystem för att få 
anställda att arbeta kvar efter 65 års ålder. Motionärerna vill också att det årligen från 
det att en anställd fyller 60 år ska hållas samtal med den anställde om dennes 
möjligheter och önskemål om ett förlängt arbetsliv. 

Beslutsunderlag 
Motion från Peter Wesley (KD) m.fl. om att utreda möjligheter till arbete efter 65, 
2022-07-21 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan remittera 
motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 138 Dnr 2022-00590 
Anmälan av motion Maria Losman (MP) m.fl. om att utse kommunala 
ansvarsarter i Kungsbacka 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Maria Losman (MP) och Elisabeth Sahlsten (MP) har inkommit med en motion om 
att utse kommunala ansvarsarter i Kungsbacka. Motionärerna vill att kommunen 
utser Havsnejonöga, tretåig mås, knubbsäl, ålgräs, blåstång, kungsfiskare, 
gröngöling, flodpärlmussla och ekoxe som kommunala ansvarsart samt att 
kommunen upprättar en plan för varje utsedd ansvarsart. Planen ska konkret beskriva 
hur kommunen ska ta ett speciellt ansvar för att värna ansvarsarterna och se till att 
deras livsmiljöer inte exploateras eller hotas. 

Beslutsunderlag 
Motion Maria Losman (MP) m.fl. om att utse kommunala ansvarsarter i Kungsbacka, 
2022-08-12 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan remittera 
motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 139 Dnr 2022-00618 
Anmälan av motion från Roger Larsson (KB) om att inrätta ett 
funktionshinderråd 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion om att inrätta ett 
funktionshinderråd. Rådet ska bestå av representanter från 
funktionshinderorganisationer och eventuellt andra föreningar för funktionshindrade, 
en representant med egen erfarenhet av funktionshinder samt representanter från 
individ och familjeomsorgs verksamhet och förtroendevalda. Motionären vill att 
detta funktionshinderråd ska bli remissinstans för frågor som berör 
funktionshindrade. 

Beslutsunderlag 
Motion från Roger Larsson (KB) om att inrätta ett funktionshinderråd, 2022-08-22 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan remittera 
motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 140 Dnr 2022-00624 
Anmälan av motion från Magdalena Sundqvist (S) m.fl. om anställning 
av personer med funktionsnedsättning 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning 

Sammanfattning av ärendet 
Magdalena Sundqvist (S), Maj-Britt Rane Andersson (S), Elisabeth Lyckevall (S) 
och Lars Eriksson (S) har inkommit med en motion om att kommunstyrelsen ska 
utreda det i dagsläget ser ut med anställningar av personer med funktionsnedsättning 
inom kommunen och därefter lämna förslag på lämpliga åtgärder. Motionärerna vill 
också att kommunstyrelsen ska ta fram en handlingsplan som vägleder i beslut som 
berör såväl rekrytering som anställning av personer med funktionsnedsättning samt 
att kommunstyrelsen ska se över möjligheterna att erbjuda praktik, traineeprogram 
och sommarjobbsplatser specifikt för personer med olika typer av 
funktionsnedsättningar. 

Beslutsunderlag 
Motion från Magdalena Sundqvist (S) m.fl. om anställning av personer med 
funktionsnedsättning, 2022-08-29 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan remittera 
motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 141 Dnr 2022-00650 
Anmälan av motion från Roger Larsson (KB) om busskort till alla barn 
från lågstadiet till och med gymnasiet 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion om att kommunen ska införa 
busskort till alla barn från lågstadiet till och med gymnasiet. 

Beslutsunderlag 
Motion från Roger Larsson (KB) om busskort till alla barn från lågstadiet till och 
med gymnasiet, 2022-09-08 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan remittera 
motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 142 Dnr 2022-00653 
Anmälan av motion från Roger Larsson (KB) om gymkort till 
Kungsbackabor som har fyllt 65 år 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion om att kommunen ska erbjuda fria 
gymkort till alla mantalsskrivna Kungsbackabor som har fyllt 65 år. Motionären vill 
att systemet ska utformas på samma sätt som kommunens system för frikort för 
Västtrafik. 

Beslutsunderlag 
Motion från Roger Larsson (KB) om gymkort till Kungsbackabor som har fyllt 65 år, 
2022-09-08 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan remittera 
motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 143 Dnr 2022-00659 
Anmälan av motion från Roger Larsson (KB) om ungdomsbostäder 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion om att kommunen ska sätta upp 
mål att planlägga för små billigare lägenheter i enklare utföranden och standard vid 
planläggningen av nya bostadsområden. Motionären vill att lägenheterna ska 
innehålla gemensamma funktioner för hyresgästerna: till exempel tvättrum, 
uppehållsrum och kök. 

Motionären menar att Västlänken, som planeras att vara färdig under 2026, innebär 
att det framöver kommer finnas en snabb och effektiv resväg mellan Kungsbacka och 
Göteborgs universitet vilket skulle kunna innebära att Kungsbacka kan bli en levande 
studentstad. Det är därför önskvärt enligt motionären att Kungsbacka får ett 
studentcampus i nära anslutning till kommunikationer och att detta gärna införlivas i 
de områden som kommer att exploateras.  

Beslutsunderlag 
Motion från Roger Larsson (KB) om ungdomsbostäder, 2022-09-08 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan remittera 
motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 144 Dnr 2022-00526 
Entledigande och begäran om ny sammanräkning för uppdrag som 
ledamot i kommunfullmäktige samt entledigande och fyllnadsval för 
uppdrag som ledamot och ordförande i nämnden för Individ & 
Familjeomsorg, ledamot i kommunstyrelsen samt ställföreträdare i 
Coompanion Halland 

Beslut 
Kommunfullmäktige entledigar Kalle Påsse Sundvall (M) med omedelbar verkan 
från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige tillskriver Länsstyrelsen i Hallands län att ny ledamot i 
kommunfullmäktige efter Kalle Påsse Sundvall (M) utses genom ny sammanräkning. 

Kommunfullmäktige entledigar Kalle Påsse Sundvall (M) med omedelbar verkan 
från uppdragen som ledamot och ordförande i nämnden för Individ & 
Familjeomsorg, ledamot i kommunstyrelsen och ställföreträdare i Coompanion 
Halland. 

Kommunfullmäktige utser Gunilla Apler (M) till uppdraget som ny ordförande i 
nämnden för Individ & Familjeomsorg för tiden till och med 31 december 2022. 

Kommunfullmäktige utser Heidi Sjöstedt (M) till uppdraget som ny ledamot i 
nämnden för Individ & Familjeomsorg för tiden till och med 31 december 2022. 

Kommunfullmäktige utser Ulrika Nyhlén (M) till uppdraget som ny ersättare i 
nämnden för Individ & Familjeomsorg för tiden till och med 31 december 2022. 

Kommunfullmäktige utser Franklin Eck (M) till uppdraget som ny ledamot i 
kommunstyrelsen för tiden till och med 31 december 2022. 

Kommunfullmäktige utser Berit Bergström (M) till uppdraget som ny ersättare i 
kommunstyrelsen för tiden till och med 31 december 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Kalle Påsse Sundvall (M) har inkommit med en begäran om entledigande från sina 
uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, ledamot och ordförande i nämnden för 
Individ & Familjeomsorg, ledamot i kommunstyrelsen och ställföreträdare i 
Coompanion Halland. 

Då nuvarande ersättaren i nämnden för Individ & Familjeomsorg Heidi Sjöstedt (M) 
utses till ny ledamot i nämnden genomförs också fyllnadsval för uppdraget som 
ersättare i nämnden för Individ & Familjeomsorg. På samma sätt genomförs också 
fyllnadsval för uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen då nuvarande ersättaren 
Franklin Eck (M) utses till ny ledamot. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Kalle Påsse Sundvall (M), 2022-06-21 
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Kommunfullmäktiges valberednings förslag 
Kommunfullmäktige entledigar Kalle Påsse Sundvall (M) med omedelbar verkan 
från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige tillskriver Länsstyrelsen i Hallands län att ny ledamot i 
kommunfullmäktige efter Kalle Påsse Sundvall (M) utses genom ny sammanräkning. 

Kommunfullmäktige entledigar Kalle Påsse Sundvall (M) med omedelbar verkan 
från uppdragen som ledamot och ordförande i nämnden för Individ & 
Familjeomsorg, ledamot i kommunstyrelsen och ställföreträdare i Coompanion 
Halland. 

Kommunfullmäktige utser Gunilla Apler (M) till uppdraget som ny ordförande i 
nämnden för Individ & Familjeomsorg för tiden till och med 31 december 2022. 

Kommunfullmäktige utser Heidi Sjöstedt (M) till uppdraget som ny ledamot i 
nämnden för Individ & Familjeomsorg för tiden till och med 31 december 2022. 

Kommunfullmäktige utser Ulrika Nyhlén (M) till uppdraget som ny ersättare i 
nämnden för Individ & Familjeomsorg för tiden till och med 31 december 2022. 

Kommunfullmäktige utser Franklin Eck (M) till uppdraget som ny ledamot i 
kommunstyrelsen för tiden till och med 31 december 2022. 

Kommunfullmäktige utser Berit Bergström (M) till uppdraget som ny ersättare i 
kommunstyrelsen för tiden till och med 31 december 2022. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar först om kommunfullmäktige kan entlediga 
Kalle Påsse Sundvall (M) med omedelbar verkan från uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan tillskriva Länsstyrelsen i 
Hallands län att ny ledamot i kommunfullmäktige efter Kalle Påsse Sundvall (M) 
utses genom ny sammanräkning, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan entlediga Kalle Påsse 
Sundvall (M) med omedelbar verkan från uppdragen som ledamot och ordförande i 
nämnden för Individ & Familjeomsorg, ledamot i kommunstyrelsen och 
ställföreträdare i Coompanion Halland, och finner att kommunfullmäktige bifaller 
det. 

Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan utse Gunilla Apler (M) till 
uppdraget som ny ordförande i nämnden för Individ & Familjeomsorg för tiden till 
och med 31 december 2022, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan utse Heidi Sjöstedt (M) till 
uppdraget som ny ledamot i nämnden för Individ & Familjeomsorg för tiden till och 
med 31 december 2022, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 
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Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan utse Ulrika Nyhlén (M) till 
uppdraget som ny ersättare i nämnden för Individ & Familjeomsorg för tiden till och 
med 31 december 2022, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan utse Franklin Eck (M) till 
uppdraget som ny ledamot i kommunstyrelsen för tiden till och med 31 december 
2022, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan utse Berit Bergström (M) till 
uppdraget som ny ersättare i kommunstyrelsen för tiden till och med 31 december 
2022, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kalle Påsse Sundvall (M), Länsstyrelsen i Hallands län, Gunilla Apler (M), Heidi 
Sjöstedt (M), Ulrika Nyhlén (M), Franklin Eck (M), Berit Bergström (M), nämnden 
för Individ & Familjeomsorg, kommunstyrelsen, kommunfullmäktiges valberedning, 
Kommunledningskontoret: Troman, Ciceron; Service: lönecenter 
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§ 145 Dnr 2022-00603 
Entledigande och fyllnadsval för uppdrag som ersättare i nämnden för 
Kultur & Fritid 

Beslut 
Kommunfullmäktige entledigar Christian Svensson (M) med omedelbar verkan från 
uppdraget som ersättare i nämnden för Kultur & Fritid. 

Kommunfullmäktige utser Paul Blomdahl (M) till uppdraget som ny ersättare i 
nämnden för Kultur & Fritid för tiden till och med 31 december 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Christian Svensson (M) har inkommit med en begäran om entledigande från sitt 
uppdrag som ersättare i nämnden för Kultur & Fritid. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Christian Svensson (M), 2022-08-17 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 
Kommunfullmäktige entledigar Christian Svensson (M) med omedelbar verkan från 
uppdraget som ersättare i nämnden för Kultur & Fritid. 

Kommunfullmäktige utser Paul Blomdahl (M) till uppdraget som ny ersättare i 
nämnden för Kultur & Fritid för tiden till och med 31 december 2022. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar först om kommunfullmäktige kan entlediga 
Christian Svensson (M) med omedelbar verkan från uppdraget som ersättare i 
nämnden för Kultur & Fritid, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan utse Paul Blomdahl (M) till 
uppdraget som ny ersättare i nämnden för Kultur & Fritid för tiden till och med 31 
december 2022, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Christian Svensson (M), Paul Blomdahl (M), nämnden för Kultur & Fritid, 
Kommunledningskontoret: Troman, Ciceron; Service: lönecenter 
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§ 146 Dnr 2022-00633 
Fyllnadsval för uppdrag som nämndeman vid Varbergs tingsrätt 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar till protokollet att Varbergs tingsrätt beviljat Niklas 
Johanssons begäran om entledigande. 

Kommunfullmäktige utser Marcus Andersson, Fågelliden 24, 439 71 Fjärås, till 
uppdraget som ny nämndeman vid Varbergs tingsrätt för tiden till och med  
31 december 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Niklas Johansson har inkommit med en begäran om entledigande från sitt uppdrag 
som nämndeman vid Varbergs tingsrätt. Begäran om entledigande har skickats till 
Varbergs tingsrätt och tingsrätten har bifallit Niklas Johanssons begäran. Varbergs 
tingsrätt har i samband med entledigandet överlämnat till Kungsbacka kommun att 
utse en ny nämndeman för kvarvarande mandatperiod. 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 
Kommunfullmäktige noterar till protokollet att Varbergs tingsrätt beviljat Niklas 
Johanssons begäran om entledigande. 

Kommunfullmäktige utser Marcus Andersson, Fågelliden 24, 439 71 Fjärås, till 
uppdraget som ny nämndeman vid Varbergs tingsrätt för tiden till och med  
31 december 2023. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar först om kommunfullmäktige kan notera till 
protokollet att Varbergs tingsrätt beviljat Niklas Johanssons begäran om 
entledigande, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan utse Marcus Andersson, 
Fågelliden 24, 439 71 Fjärås, till uppdraget som ny nämndeman vid Varbergs 
tingsrätt för tiden till och med 31 december 2023, och finner att kommunfullmäktige 
bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Niklas Johansson, Marcus Andersson, Varbergs tingsrätt, Kommunledningskontoret: 
Troman 
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§ 147 Dnr 2022-00008 
Eventuellt nya avsägelser och val till kommunala uppdrag 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar till protokollet att det till sammanträdet 15 september 
2022 inte har tillkommit några ytterligare avsägelser eller val till kommunala 
uppdrag. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan notera till 
protokollet att det till sammanträdet 15 september 2022 inte har tillkommit några 
ytterligare avsägelser eller val till kommunala uppdrag, och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. 
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§ 148 Dnr 2022-00005 
Redovisning av inkomna skrivelser 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar redovisningen av inkomna skrivelser till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Under perioden 16 juni 2022 till 15 september 2022 har följande skrivelser inkommit 
till kommunfullmäktige: 

 Sammanträdestider för regionfullmäktige 2023 

 Kommunrevisionens granskning av särskilt stöd i gymnasieskolan 

 Kommunrevisionens granskning av krisberedskap. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan notera 
redovisningen av inkomna skrivelser till protokollet, och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. 
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